
 
 Regulamin Konkursu  Piosenki Anglojęzycznej  

„Love songs” edycja online 

 

§ 1  

Organizator 

 

1.  Organizatorem Konkursu Piosenki Anglojęzycznej „Love songs” jest Liceum 

Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu.  

    

§2  

Cele konkursu 

 

1. Cele konkursu: 

 

 - prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,  

- propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę, 

- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób, 

- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej młodzieży, 

- umożliwienie prezentacji  umiejętności wokalnych i językowych młodzieży, 

- propagowanie kultury muzycznej wśród młodzieży, 

- wyłonienie utalentowanych uczestników konkursu oraz zachęcenie ich do twórczej 

pracy  w zakresie muzyki. 

 

§3 

Uczestnicy konkursu 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie oraz absolwenci Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu (w osobnych 

kategoriach). 



 

2. W konkursie  biorą udział wyłącznie soliści. 

    Soliści mogą korzystać z podkładu muzycznego (tak zwanego półplaybacku) lub 

instrumentu akompaniującego. 

§4 

Zasady i warunki uczestnictwa  

 

1. Przedmiotem Konkursu jest nagranie telefonem komórkowym lub innym 

urządzeniem rejestrującym materiał video (w dobrej jakości) swojego wykonania 

wybranego utworu w języku angielskim o tematyce miłosnej i przesłanie go na adres: 

gosiamaciejka@wp.pl lub  agarutek@wp.pl 

W tytule e-maila należy wpisać: Konkurs  Piosenki Anglojęzycznej . 

 

2. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 4 minuty. 

 

3.  Utwór nie może zawierać wulgarnych, dyskryminujących treści oraz elementów 

promujących używki. 

 

4. Konkurs odbywa się wyłącznie drogą internetową. 

 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie nagrania oraz skanu karty 

zgłoszenia   (załącznik nr 2 do pobrania na stronie Liceum Ogólnokształcącego im. 

Stefana Żeromskiego w Strzegomiu) do 12 lutego bieżącego roku. W przypadku 

uczestników niepełnoletnich, zgodę podpisuje rodzic lub opiekun prawny. 

     

6.  Nadesłanie materiału video i wymienionych wyżej danych uczestnika jest 

równoznaczne z akceptacją warunków  regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  

z dnia. 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000). 

                                   



 

 

7. Jury oceniać będzie: 

 dobór repertuaru 

 poprawność językową 

 intonację 

 ogólny wyraz artystyczny 

8. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną 15 lutego  na stronie szkoły oraz na portalu 

Facebook. 

 

§5 

Informacje pozostałe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany oraz 

informacje dot. Konkursu publikowane będą na stronie internetowej 

www.lo.strzegom.pl i profilu Facebook Organizatora. 

 

2. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji 

rozstrzyga organizator. 

 

3. Wszystkie pytania odnośnie konkursu należy kierować drogą online do Pań: 

Małgorzaty Chęcińskiej i Agnieszki Rut 

 

 

 

 

 

 

 

 


